
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 08 de setembro 2022 

 
Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 

Mirandela: 

FAZ PÚBLICO nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, que na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 08 de 

setembro de 2022, foram presentes as seguintes Propostas, cujo teor das deliberações se transcreve: 

 

 
“03/OA – Proposta de Aprovação do Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para 

Situações de Seca, para o concelho de Mirandela. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar Plano de 

Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca, para o 

concelho de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 
“04/DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares – Alteração ao Alvará 03/1996 – 

Lote n.º 71, loteamento em nome de “Urbanização Quinta das Heras, Lda.”, sito 

no lugar de São Sebastião, em Mirandela - José Paulo Carvalho D’Egas. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 03/1996 - Lote n.º 71, 

loteamento em nome de “Urbanização Quinta das Heras, Lda.”, sito no 

Lugar de “São Sebastião”, concelho de Mirandela, que consiste no 

seguinte: 

 Alteração de uso da fração A do piso 1 (R/C) do lote 71, passando de 

comércio para uma habitação de tipologia T3, sem aumento de área 

de construção e mantendo todos os restantes parâmetros; 

 Há lugar ao pagamento da taxa relativa a um lugar de 

estacionamento não cedido, no valor de 1.247,00 € (mil duzentos e 

quarenta e sete euros). 

2 - Dar conhecimento do teor desta deliberação ao requerente José Paulo 

Carvalho D’Egas.” 
 

 

Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 

lugares públicos do costume. 

 

 

Mirandela, 08 de setembro de 2022. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 


